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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: Maarten Oderkerk / Michael van Bockel 
onderwerp: AP04.2a_Concretisering Basis op orde en VTH3.0 
t.b.v.: AB d.d. 6 juli 2018 
bijlage: b) Concretisering Basis op orde en VTH3.0 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
X ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
De RUD is in een hoog tempo van start gegaan. Anno 2017 heeft de informatiehuishouding van de RUD zich 
ontwikkeld tot een kritische factor voor onze productie. We hebben ambities om onze dienstverlening te 
ontwikkelen en maken gebruik van data en informatiegestuurd werken. Daarbij realiseren we ons terdege dat de 
RUD een kleine organisatie is met beperkte middelen. We gaan niet vooroplopen, maar moeten wel aan 
basisvereisten voldoen en op tijd gereed zijn om in te kunnen stappen bij ontwikkelingen zoals het digitaal stelsel. 
Hierbij ligt de kans in het gegeven om de basis op orde te brengen in het licht van innovatieve oplossingen. Om 
dit in goede banen te leiden zijn de programma’s basis op orde en VTH 3.0 opgestart. Om niet aan het eind van 
dit jaar verrast te worden met de resultaten, wordt hier een update gegeven van de lopende en komende 
projecten binnen deze programma’s. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van het document Concretisering Basis op orde en VTH3.0; 
 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
n.v.t. 
 
 
Financiën 
Voor de realisatie van de in het document Concretisering Basis op orde en VTH 3.0 genoemde doelstellingen zijn 
extra financiën door het Algemeen Bestuur ter beschikking gesteld. In het document is een overzicht van de te 
verwachte kosten en investeringen opgenomen. 
 
 
Juridische toets 
n.v.t. 
 
 
Toelichting 
Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het document ‘Concretisering Basis op orde en VTH3.0’ dat als 
bijlage is toegevoegd. 


